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PRIE S RUSUOS BOLŠEVIKUS SUDA 
RYTAS GALINGAS FRONTAS

Maskva turi nutraukti komu
nizmo idėjų skleidimą pasauly
ROMA, lapkr. 7. — 1936 

metais Vokietija su Japonija 
padarė prieškomunistinę su
tartj apsidrausti nuo Rusijos 
ir tarptautinio komunizmo. 
Dabar prie šios sutarties pri
sijungė Italija. J šią prieš- 

^komunistinę trijų valstybių 
sųjungų stengiamasi patrauk
ti ir kitas valstybes, kaip tai 
Lenkiją, Vengriją, Portugali
ją ir Pietų Amerikos kai ku
rias respublikas. Spėjama, 
kad šis svarbus žygis bus at
siektas, kadangi komunizmas 
gręsia ne tik Europai, bet ir
kitoms pasaulio dalims.

Italijai pasirašius minėtą 
sutartį, italų spauda paskel
bė, kad dabar Maskvos bol
ševikai turėtų kiek rimčiau 
dirstelti į
smerktinus

pasaulio dalyse ir pasimesti 
su pasaulio revoliucijos idė
jomis. (

Pažymima, kad šis galingas 
trijų valstybių priešbolševis- 
tinis frontas sudalytas tikslu 
sutriuškinti Maskvos raudo
nuosius autokratus, jei jie ne
paliaus skleidę savo raudo- 
nųjų^idėjų, kad vienur ir ki
tur įsigalėti, įvesti raudonąjį 
terorą ir pavergti gyventojus, 
priede dar grąžinus barbariz- 

laikus.mo
Vokietija ir Japonija nuo

širdžiai sveikina Italijos 
premjerą Mussolinį, kurio pa
stangomis Italija prijungta 
prie prieškomunistinį^ fronto. 
Abi ^valstybės pareiškia, kad 
dabar iš tikrųjų -nebus jau
baisus Maskvos raudonasis 

savo diiįbamus Į siaubas, kurs nuolat 
darbus įvairiose' Europai ir Azijai.

grasino

Vaistyti taferarija Brmsely kviečia 
japonus taikon

Atmeta nesikišimo į japonų kinų 
reikalus teoriją

BRIUSELIS, lapkr. 7. --i 
Po ilgų svarstyti.ų 19 valsty- 
bių konferencija pagaliau va
kar pasiuntė Japonijai notą.

I Klausia, ar Japonija yra pa
siryžusi nutraukti savo veda
mą neoficialų karą Kinijoj ir 
ar turi noro taikos Tolimuose 
Rytuose klausimu pasitarti su 
turimomis čia konferenciją
valstybėmis.

Pasiuntus notą valstybės 
nutraukė savo pasitarimus iki

antradienio. Iki to laiko gal 
bus gautas Japonijos atsaky
mas.

Valstybės savo notoje tarp 
kitko pareiškia, kad jos ne
pripažįsta japonų teorijos, 
kad būk Tolimuose Rytuose 
taika pareina nuo Japonijos 
ir kitos valstybės neturi tei
sės kištis į japonų kinų rei
kalus. Toks tvirtinftnas 
vaikiškas.

Čia laukiamas Japonijos 
atsakymas.

=
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KATALIKŲ JAUNIMO’ SUSIRINKIMAS CHICAGOJ

‘ ' Katalikų kolegijas, akademijas ir kitas mokyklas lankantis jau
nintas pereitą savaitę turėjo čia Vaizduojamą gausingą susirinkimą 
Leyolos universiteto aikštėje. Minėta CYO (Catholic Youth Organi- 
zation) septynerįų metų sukaktuvės. Kalbėjo specialiai atvykęs

eziderpri
Jtpierių 

ento Roosevelto sūnus James. (Acme Pho(o.)

LITHUANIAN 
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NACIŲ KAMPANIJA PR] I 
BAŽNYČIĄ DIDĖJA

Uždrausta kunigams turėti re
ligijos pamokas mokyklose

AMSTERDAMAS, Olandi- tina katalikišką literatūr 
ja, lapkr. 7. — Žiniomis iš Popiežiaus enciklikas, k 
Vokietijos, nacių kampanija mis smerkiami nacių pag 

. ic..* Katalikų Bažnyčią ir, J ki žygiai.
abelnai, prieš krikščionybę 
nuolat didėja. Nacių paskleis
tas visoj Vokietijoj šūkis:
“Išmesti kunigus iš mokyk- 
’ų!” visur nuodugniai vyk-
donas.

Krikščionybė stačiai smau
giama. Katalikų kunigai ir 
katalikai pasaulininkai vi?o- 
.-c Vokietijos dalyse areštuo- 
areštuojami už atsisakymą pri 
sijungti prie nacių partijos ir 
Hitlerį pripažinti savo vy
riausiuoju vadu. Katalikai su- 

j .iamj ir už tai, kad jie pla-

KARDINOLAS PATARIA
VIENYTIS SU TEISINGAIS 

ŽMONĖMIS

roiits*

Kampanija prieš Kutai ij 
Bažnyčią, pareiškia Bei no 
vyskupas grafas von '• 
sing, palaipsniui, bet ene r- 
gai vykdoma. Kunigams a u 
neleidžiama dėstyti religijoj 
viešosiose mokyklose. Ta ra 
kiekvienam katalikui tik-.li
mo stiprumo išbandyma- Ko 
gi toliau bus sulaukta, klan* 
šia vyskupas, kai Religijos 
dėstymas visiškai uždraus 
ir mokyklose vaikams skiepi* 
jan a prieškrikščioniška filo
sofija? .

IŠ DVIEJU VAGONU PAS
TATYTA MISIJOS

BAŽNYČIA -

VOKIETUA SU LENKIJA 
PASIRAŠĖ TAUTINIU MA-

GRĮŽO SU DAKTARO | ANGLIJA ABIEJŲ PUSIŲ
LAIPSNIU ATSIKLAUSIA

ALBANY, N. Y. — Buvęs 
episkopalų dvasininkas, o šian

LQNDON|AS, lapkr. 4 —• •
Tarptautinio nesikišimo konu-

dien katalikų kunigas Culver teto nutarimu Anglijos vyriau 
Alford grįžo iš Rbmos, kur mo Sybė abiejų Ispanijos kariau

jakinosi pontifikaliltiam Grigo- 
riatts universitete. Grįžo ten.į- 
gijęs kanonų teisių daktarato 
laipsnį.

jaučių pusių atsiklausia, ar 
jos sutinka paleisti iš tarny 
bos svetimšalius savanorius.

RESPUBLIKONAI NETU
RĖS SUVAŽIAVIMO

RAGINA NRPABIDUOTI 
NACIAMS

Lenki vyriausybė ūMe nsams 
gramo praras cerkvese

VARŠUVA, lapkr. 7. — Ru
sijos bolševikai šiandien mi
nėjo 20 metų savo pavykusios 
revoliucijos sukaktuves.

Rusų pravoslavų komitetas 
Lenkijoje prieš porą dienų 
sudarė planus visose cerkvėse 
turėti viešąsias gedulo pamal
das už bolševikų skerdžiamus 
rusus Rusijoje.

je iškėlė protestą prieš rusų 
komiteto žygį. Lenkų vyriau
sybė uždraudė rusams turėtiJ
gedulo pamaldas.

Bolševikų ambasadoje šian
dien vakare surengtos iškil
niu, gos vaišės ryšium su Mas
kvos iškilmėmis. Jie rado, 
kad rengiamos gedulo pamal
dų* nesuderinamos su komu-

Sovietų ambasada Varšuvo- ni-mo laimėjimų iškilmėmis.

BOSTON, Mass. — Šalies 
(Nacionalė) Katalikų AliumAų 
federacija čia turėjo suvažia
vimą, kuriam dalyvavo apie 
600 delegatų. •

Jo Emin. kardinolas O’Co- 
nnell, Bostono arkivyskupas, 
suvažiavime kalbėjo. Kardino
las ragino suvažiavimo daly
vius, kaipo šviesuolius, kad jie 
dėtųsi ir /vienytusi su teisin
gais žmonėmis, su krikščioni
mis, kurie pažįsta teisingumą, 
arba nori su tuo susipažinti, 
ir su jais bendrai veiktų žmo
nių gerovei.

Tik šviesuolių įtaka, sakė 
kardinolas, tegali
šiog šalies žmones, aklai se
kančius netikrus savo vadus, 
žadančius, gerovę, bet vedan
čius minias į suirutes ir anar
chiją.

GARDEN CITY, Kas. j* 
Netoli čia Deerfield mie ' K - 
je iš dviejų geležinkelio <•ko
vinių vagonų pąstatyta 1 atalįj 
kiška misijinė bažnyčia. Tas 
padaryta dėką vietas Kunigtf 
Spaeths, C.P.P.S., fi* katali 
kų darbininkų pastSitgO*- ir

žinkelių kompanija davė a ge
nus, o cukraus gamybos kom
panija — žemės sklypą.1 f.’.J 

Geležinkelio du vagoflc iis 
tatyti šonais per 4 pėdės viė- 
nas nno kito, išgriautos i0- n-.ji; 
vidurinės dienos, įtaisytą gria 
dys ir parūpintas stogas, pa-

atįtraukti galiau įtaisytas altorių^ r gan 
ta jąuki bažnytėlė. Yra 71 
das ilga ir 24 pėdas plas i 
viduje yra 150 žmonių Viet.

Grindų, stogo ir vi a.u> 
taisymui išleista apie 7b

dalies politikoje pakirstos 
respublikonų partijos vadai 
planavo ateinančiais metais 
turėti partijos suvažiavimą, 
išanksto pasitvarkyti 1940 me
tų kampanijai. Pagaliau tarp 
vadų kilo nesusipratimai. Vie
ni stovėjo už Buvažiavimą, ki
ti priešinosi.

Ant galo partijos nacionalis 
komitetas Chicagoj įvykusiam 
susirinkime nusprendė neturė
ti suvažiavimo.

BERLYNAS, lapkr. 7. — 
Protestantų dvasininkai pa
skleidė atsišaukimą protes
tantams nepasiduoti naciaips, 
stengiantiems griauti krikš
čionybę Vokietijoje.

ČEKOSLOVAKIJOS
DARYBAS

PRAHA, lapkr. 7. — Ka
talikų labdarybės Čekoslova
kijoje 1936 m. vargšų šelpi
mui išleido 1,695,775 dol.

BERLYNAS, lapkr. 6. — 
Vokietija. su Lenkija padarė įr 
pasięašė tautinių mažumų rei
kalu sutartį ir apie tai paskel
bė bendrąjį pareiškimą. Tuo 
būdu, sako, sustiprinta tarp 
abiejų šalių anais metais pa
daryta draugingumo sutartis, 
apie kurios vertę buvo abejo
jama.

Tautinių mažumų reikalu
y7* j štai kas pripažinta:

Uždrausta tautines mažumas 
bandyti asimiliuoti švietimo 
keliu, arba su propaganda.

Užtikrinta mažumoms lais
vai naudotis savo gimtąja kai 
ba, leisti savo kalboje laikraš
čius ir turėti viešuosius susi
rinkimus.

Leista mažumoms steigti sa
vas kultūrines ir ekonomines 
organizacijas.

Numatyta mažumoms turėti 
savąsias mokyklas ii religinę 
laisvę.

Užtikrintos lygios teisės e- 
kcnommiam gyvenime.

Pažymėta, kad visos ankg- 
čian minėtos sąlygos neliečia 
besąlyginės mažumų ištikimy
bės valstybei, kuriai jos pri
klauso.

Vokietijoje gyvena apie 1,- 
200,000 lenkų tautybės žmonių, 
o Lenkijos ribose — apie 800,- 
000 vokiečių.

Lenkų mažumos delegacijai 
Hitleris pranešė, kad jo įsaky
mu iš Vokietijos kalėjimų bus 
paleisti visi lenkų tautybės po 
litiniai kaliniai. Tas pat bus 
padaryta Lenkijoje su vokie
čiais politiniais kaliniais,

AGENTAI TIRIA KOMU
NISTŲ VEIKLĄ

Iškelta nusiskundimų, kad 
komunistai,, o gal kito plauko 
radikalai, Chicagoj rekrutuoja 
jaunus vyrus karo tarnybai 
Ispanijos radikalams. Tas yra 
uždrausta šalies neutralumo į- 
statymais.

Šalies vyriausybės agentai 
suskato ištirti radikalų veik
lumą. ’ ,

BARZDSKUTYS ĮKALIN
TAS

FREEPORT, lll., lapkr. 7. 
— Teismo nuteistas vieną sa
vaitę kalėti barzdskutys H. 
Bose už plaukų kirpimo pa- 
piginimą. Jis peržengė teismo 
“injunction” nemažinti kir
pimo ir skutimo nustatytų 
ratų.

A'UUOMO'RJUŲ PARODA 
CHICAGOJ

AMERIKOS PONIJA LABAI 
NUSIVYLUSI

AVASHINGTON, lapkr. 6. 
— Šios šalies ponija (aristo
kratija) pasijuto labai nusivy
lusi. i ; ' ,

Žadėjo iš Europos į Ameri
ką atvykti buvęs Anglijos ka
ralius Eduardas VIII, šian
dien* žinomas Windsoro kuni- 
gaikštis. Sudaryti planai jį A- 
merikoj© ne tik iškilmingai pa 
sitikti, bet dar iškilmingiau 
vaišinti.

Staiga gauta žinia iŠ Pary
žiaus, kad jis atsisako nuot 
šios kelionės, kadangi Ameri
kos spauda, kaip sakoma, jo 
planuotą kelionę klaidingai iš- 
garsihusi, organizuotas darbas 
pareiškęs jam nepalankumą. Ir

“International” amfiteatre, 
Halsted ir 43 gat., atidaryta 
metinė automobilių paroda. 
Tęsis visą savaitę.

JAPONAI PA£M£ ŠANSI 
PROVINCIJOS SOSTINĘ

PRIPAŽINTA ŽMOGŽUDĖ 
— NUTEISTA MtRTI

TOKIO, lapkr. 6. — Paskel
bta, kad japonų kariuotnenė 
pagaliau paėmė Šanei provin
cijos sostinę Talyųanfu, šiau
rinėj Kinijoj. Tas atsiekta su 
dideliais abiem pusėm nuosto
liais.

DU NUTEMTI MIRTI

BELLEVILLE, III., Japkr. 
6. — Mrs. Mari© Porter, ke
turių vaikų motina, ir Angelo 
Giancola, 22 m. amž., teisino

. ... , ..'nuleisti mirti elektros kėdė je.
pat,., prezidentas, ..koma, JH^3an<.0,a brolig John> w m
šaltai būtų priėmęs Baltuose 
Rūmuose.

Ar tai yra 
nusivylimas?

mažas ponijai

ŠANCHAJUS, lapkr. 7. -- 
Turima žinių, kad japonų 
gausinga kariuomenė sutrau
kiama Sibiro pasienyje.

amž., nuteistas 99 molams 
k u lėti.

Mrs. Porter parsamdė abu
du jaunus vyrus nužudyti jos 
brolį W. Kappen, kad gavus 
3,300 dol. pomirtinės apdrau
dos. Jie* Kappeną nužudė.

CINC1NNATI, O., lapkr. 7. 
— Pasibaigė Mrs. Aunai Ma
ne Hahn iškelta byla. Pri- 
saikinti teisėjai (1 vyras if 
11 motery) papeaiao, ją 
mojo laipsnio žmogžude lio 
jokio pasigailėjftno. Tas r-uŠ- 
kia mirties bausmę.

Moteris apkaltinta i «no 
senyvo vyro nunuodiji m a pel
no sumetimu. Teisme iškelta 
aikštėn, kad ji pala. mui 
nuodijus ir nunuodijus 
tą senyvų vyrų, kad gan' ;ų 
pomirtines apdraudas ir k i 
palikimus. Sakoma, Iš to ji 
gyvenusi.
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“OftAUGAŠ”.

DAČLY FRfKfcĖ

.ase.
»« ln “DRAUGAS” brlng* best resulte. 
ng r*tea on *ppllo*tlo«.

UGAŠ” 2334 S. Oakley Avė., Clucago

“EiRAUČiAS”

ringi vyskupai — Kbrofcūs, SteugSKfiy, 
r’allartokūfe, Kul

Pirmadienis; InpkT. S d., 1987

PaiVaroktrts kukta ir Reinys — S U Atki 
v/skrtįių mųtropoiifū sftmdrtf jrtteta-.

Vyskrt^ki Puodukai' apšVArtstė Su
sidariusių būklė ir rtrteblbgaT jMfsiėakė 
už ’Pėbl. - ftl. fakultėrtū jfrtasdftjbs sky
rių.

Laikra&ib barbMnkb jįrt&neftiinu, į»as 
Rės-publikos FfWWWW biiV'rt' 
vysktipai Skvireckas, StahgAitis irt 
barokas, kurie ilgui tarėsi su prezidentu 
it mmisteriais Tūbelių ir Tonkūtttl, ta- 
čirtū Vyriausybė neparodė jokio nusilei
dimo. Universiteto tefnrirtrtš ^tojėktas 
atiduotas seimui, bei it tėri bėVA! ViltiėS 
teisingumui laimėti, būk sŪirtSb nbrtiM $9 
prastai balsuoja taiįy, krtfiįi VytiUrt^bb 
įloti.

Ar gali išeivijos 
menė svyruoti, kollirt viūftį! jŪi 
šioje kovoje dėl katŪTOT)' my#HHW tep
siu! Ar galime abejdtt1 tortt'rtk 
tiį šviesiausių patiijrttty, ĮtertttteUŪHk ba
rais Liūtuvail Ar fytete,- tai1 tai
talakų visuomenės iMbfc; jįrtkrtrttek it 
kantrybės taurė jab1 At bū-
galime surasti tinkbrtbį1 brtiūrtirtttliį' ktfriV 
broliams ir seserimi it šA’rtd biittlūkJŪbrtt 
dvasios ganytojam# Ulbėti1 j^ 
tinėse pastangose rtž SWŪ8Ū8bU it gftt- 
bingesrię Lietuvų?

Tai klausimai, į ftMt rtbrtta 
bingai atsakyti. Tdt tateSiM, kūVW, 
tikime, susirūpins irtŪkty drt$telžArt.rtirtk’. 
tikrai atėjo laikafy kbtte bū 
lūkuriboti. Lietuvoj Vy'f
daligiį savo ranka#;- Attt'AHydrtrtlį' dAtit- 
mus pasikėsinimus' }MrVS ItArtAlrai)' tei
sės. Tos rankos t utį BtttT iStefrytefc iš
keltos, kai bus iteitejim.

.Mūsų visų pareiga! ptilbikyte teH tal
kas, kad jos nepaVėrgity, krtd ji)1 lrtftry- 
tojbi nepaliktų vieAi, k#d ftį rbrtlb) lffl- 
niirtihias užtikrintų1 tAėhitrfi dtAtegų A- 
tėilį1.'

žmortfl# Pfletelk
' '.J ' .

Irinūtfymaj, kttp ttlMfcjU savo kūno. proto ir 
dorovės sveikatų

V*6 tfttn. AM. M: Karutiibtf

-š&asfc&fr
Protakas

kiėkybės. Senieji ir labai jauni 
reikalauja daugiau miego re -1 

j ftaip jhrthystėje esanti ir vi - j
Pd(W rH!WSH iBM3» su sa- duJini<> »•><*'•«« žmonės, l’ro- 

m fa^sfi'ės įttMIgMib «'****» i«ė»iphhis yr. daug su 
Pti‘. GAmt«.p«l«l«aK.rt-|'5ė!*yo)“,'t'.s SVvybėa pajėgų 
m *w ««m> lW<fe Mmskos ita.npj.nas .r
Mty HHlM at*Wvifc«i, yM
v#WS H ttitrHUHhĮ S*v«a *^'1 S?‘"

iW daugiau įme

karenpoiKh- 
t*l padaryti Ir neprl

umdSt Ir *Ūkl*l (Jei r*
MlBHę asaanat

tt«4*ku>riua prilco* — nuo 4. v*t_}*ft **■!• popiet. 
JEJUMERATOS KAINA; J. AOMMlKoa valatybgee:

£Wr*a»s»«
— t?.S9; Pusei metu 

unoTanioe p<u-'elkaĮ*vuĮ<_-^_^_^

įjžgaftttramos Lietuvos Katalikų 
Teisės

t \

ftrdbkVjlno liefrtrtitį kataliku savaitraštis 
^Artertifet” 45i nrt. į'dėjd vedamąjį stra.’ps'nį 
— ‘‘CPinkibi Lietrtrtūš katalikų tėises”, kurį 
ištikai čia jiėVspausdinnme:

I
Rai kūrėsi Nepriklausoma Lietuva, 

tiiojrtrt rūpintasi ir aukštosios mokyklos, 
tmrtvrtrsiteto, steigimu. Lietuvdje tarp kar- 
talikų vadų buvo tvirta mintis kurti 
savo/ katalikiškų, universitetų, kurį tu
rėtų palaikyti valstybė, kadangi visiš
kų gyventojų daAigumų sudrtro katalikai, 
katalikų universitetui steigti aiberikič- 
čfai įtėtiiviai* riėrtVažaį ir aukų sudėjo, 

k teūu kalikų politikai' fcifcfip pažiū
rėjo, Jie nusilėi'do' kitom s poiitihėįnš 
grupėms ir šūTikd štėi'gti valstybinį uni- 
vŪrtfMų, točiUrt užtikrindami katalikiš- 
lAtf įmhlėžtarai irtazrttį kOflėlf — teb- 
l'bgi’jds - Ėilūeotijos fakulfėfč fild'srtfijbs

* '-skjrtiū
tvarkoje iki 192b birttiį, 

kai į valdžios vairų Atėjo liaudininkai, 
socialdemokratai, žydai, lenkai ir vokie- 
čiai. Šių sąjungininkų .vyriausybe jau 
turtČjd pagrtrtdos ‘‘Apkarpyti” katali
kų pasbrtlėžlŪrtrtjŪ' vedamų filoSofijok 
skyrių. Tbči'bu jų “ititertčijas” jfclMdojo 
192# rtu grtirtdiid Medienos įvykiai ir 
Vėl1 Hrtvo lyg irt rainu.

UUMUUoUaM idUAMUltttl' AVuUUt'
rfl?iiUnW RniOTuJP pa s Altlerl
kUik MUIU.UIL. JfaAUolUkot ZTnnnBR aitry SIS r^.KninS

yitt žtortte; w į#yft'

Vis Dėlto Atkreipė lSė<Wėšį

Atei uuiik 
gftta' aiv afeitadife We- 
wa« šfe bite patetyte teštst, 
jbta įfyVMW rtė#Hi' būti
privers uMs IS^yvCiivi pH^KiTTę
s$įMtyAiH8drt8iirtfe’ kty-
tat Artts ltaiWW £r AHrt’- 
<tek teS^SMit. j^Vrtrtirtlrts 
yte iwyWr, bėt būti gvėi- 
ta”. TMirtę rttetetMAm it 

’̂ėitateė AAdbjttrtds 
m1 irambiimčte1 aw 
teita&igd ^biiW vrtlAttflų 

vist tėitatertjk
ibuui' iv-nhaiutl. llėf <ni .lygtų vaianuų KieKyiię arga- 
vSftitt ĮtiMėiėtes ėnėtj0». #ė 
tati'ėį' išfikrd, neišleidžiA dAit# 
ėrtėtgtjbs, gi kitų išfA&rtiirtAte 
yft iHHSirtiškas. Artklėjbbas 
pagelbsti žmogui susilaukti 
(bdžiailkių įtofeėH iŠ kd irtėtt- 
kiausios išdėtos pastangos 
5=

grt rtrtkrtip sveiki; aštraus jau 
siiiirtb aiūnūb įlekaip tingus.

dyVėrtirtlb planas turi pada
lyti' fvAtkų energijų įtempi
mų atlėidlrtiui, jei sveikata 
Abtiirta užlaikyti. Gamta yra 
riiikįitėrtdrts veikimo ir atsi

Iš arabų sąjūdžio srities. Žemėlapis Palestinos, ki r kas 
kart didėja arabų sųjtidis prieš žydus ir britus, kad nusi
kratyti pastarųjų valdžia, šešėliu pažymėtoj srity ypatingai 
plinta teroras. . '

atsiranda tokių mūsų nepra- vizitų ir buvo pbnų Budrių 
šytų ‘ ‘ užtarė jų ”, kurie užgau- pakviesti arbatai. Lapkr. 3 d. 
lioja ir šmeižia tas organiza- laivu “Manhattan” išplaukė 
ei jas ir asmenis, kurie, mumis į Lietuvų. Gen. Konsulas ir

liėįiiirtb įstatymų ir klusnumas rūpinosi, suteikė maloniausių ponia Btidrieriė palydėjo juos 
jki tūri būti arba pabauda ne- mūsų gyvenime-patirtų progų į laivų ir palinkėjo laimingos 
atirtklA'dtrtrti uždedama. Yra' paviešėti pas savo užjūrio bro- i keliohės.

kaip, jei žmogus liūs. 
iliame aukštyje ir

taip
būtų (fbdeliame aukštyje ir “ Dar kartų viešai reiškiame1 
.rūlrtėti# pasiduoda bus puolis. Amerikos Lietuvių Sporto K 
,fėi pbilsis nėra parūpintas,1 mitetui ir visiems prie šio' 
rt&lftėrtfcNinias atsiliepimas a- žygio organizavimo' prisidėju- 
tėis krtrioje nors ligos formo-1 siems asmenims nuoširdžiau- 
jė, fetiri’ Įsikirtai atima galę šių lietuviškų sportiškų padė- 
(Htbti. l'ubrtiėf gydytojui at- kų ir j>agarbų.
si’ftki'irtAš paveda'jiia. Pasvei- 1 ‘‘Pasirašo: St. šačkus, A. 
kirtid atsitikime gyvybės žva- j Andriulis, Z. Purinau akas, VI. stovų gausus suvažiavimas, 
liė vėl bus deginama iš abiejlj. Rakunag L. Puškunigis, A. Dalyvavo 612 atstovų. Vyriau- 
galų, liga būdama laikolna Genfeldas, F. Giedrys, J. Py sybės vardu suvažiavimų pa 
vieritik kaip kas nors turėjo
būti, užuot ko nors išvengia
mo. — F. Dressler, M. D.

Vilniaus Vadavimo
Sąjungos Atstovę 

Suvažiavimas

KAUNAS. Spalių 3b
31 d. Kaune įvyko dvylikta
sis V. V. Sųjungos skyrių at-

ir

ragius, L. Ėėltriinas, A. Ta- sveikino Švietimo Vive-Minis- 
mrtlynas, A. Jakutis”. |teris Masiliūnas, Amerikos

6is Lietuvos sportininkų pa- ličtūvių vdrdū panelė Bartke-

Mes džiaugiami'?*, kad Lietuvos pašto 
viršininkai atkreipė savo dėmėgį į mūsų 
dienraščio padarytai pAstabk# dčl Shittčiamiį 
Lietuvon lūiškų žuvimo. Kad į tei atkreipė 
dėmesį,' sprendžiame iš “Liėt'uVOfc A'hfe” fr 
kitifeisė laikraščiuose įdėtO' pūtėiškirrto “l^ėl 

rl aė.iaū neilgai katalikams teko laukti > Amerikos lietuvių nusiskundimų mūsų paš-

Lietui PairfcSIbifrAas

Štemiš dičhomfe Atnūrikoš i rthiamė negu Šorelando įstai-

reiškim&s aiškiai parodo, kad 
blogos valios žmonių škleid-

vičiūtė. Suvažiavimas nutarė 
pagyvinti ir išplėsti Sųjurtgos

žiartii gabdai ir šmeižtai tai- ^eiftl'ū, pasmėrkė lietuvių per-

įvaSriausių pasikėsinimų prieš jų teises 
iš tarttinankų vyriausybės pusės. Čia 
nbmirtėsim, kekių skriaudų katalikai su- 
silūūkė, nėš tai labai gėrai visiems ži- 
nbtaa. Svarbu paminėti, kad 1^31 mt. 
vyriausybė, neva reiohnūodarrta urtiver- 
sifetiį, srtVaVklai Apkarpė rtdrtėtų fflioko- 
fijds styėrū, iSniėščfttrtiA k«Ti«s gvariMas 
rtibkslb katedrtt’s. Ptofėsrttių viėtOs tada 
Aėteko fOkle mokslininkai, kaip vysk. 
A. Iteirtys, dr. K\ Pakštas, dr. J. Eretrts. 
test fakulteto vadovybė, taip susitvarkė, 
kad fakulteto darbas via dėlto nebuvo 
sugriautas iš pagrindų ir Vėl galėjo pri
imti studentus pilnam kursui. - k 

Dabargi ateini vis liūdnesnės ir liūd
nesnės žinios iš Lietuvos. Vyriausybė vėl 
kėsinasi į kutalikų pisaulėžiūros židinį, 
filosofijos skyrių. Kėsinasi į tų aukšto 
mokslo skyrių, kūrš rubšė Lietuvai gė- 
riatisTū’s nfokytojus. Šį sykį kė&irtasl drtr 

. stipriau. Švietimo irtinisteris prof. J.
‘ Tdokrtrtas, Aėsėmrti' nodęs gilios trtlertan- 

rijo^- Sefttiė' pristatė urtiveršitėtO rėtOrt- 
rtibs prtO-jėkfų, kuriartie filokofijbk sky
rius risrtl išmėtomas. TATgi, vVrlrtuisybė 
dat<v dar viertų žirt#snį į visiškų nesi
skaitymų sū valstybės gyventojų dau
guma’, Su Katalikų Bažnyčiai duotais 
pasižadėjimais 1927 m. gruodžio mėne
sio sutartyje su- Vatikanu; nėriska to 
su irtefu'vos vyskupų pareikštais pagei- 
davlnMSs.

if
JeT vyriausybė rteAtsisakys savo užsi- 

ib'rtjhrtb, galima fvibtinfi, kad tuoinT ji 
parodėm aiškų SAukftnų kOvdn A'e fik 

. Ihfėfnvrtk kūtelikrtV, bet i¥ viso prt'saulib 
IrėfuViij katalikiškų vrsrtdrtienė- A'mėi1:- 
kiečiai lietuviai* katalikai, fiklmA, prfttrts 
kovon iššaukimo pirštinę ir kovos gar- 
birffciaU'sfonrtš priemotoėuife iki laimėji-
įrtb.

. Ar jpA pkgrirt(k) rtrtmytr, kad Irtetn- 
vbs vyriausybė eina neteisingu kebu! 
Taip. Špalių mėnesio pradžioje įvyko 
Lietuvos vyskupų konferencija, kurioje 
oatyvūvo visi Uetuvos katalikų atsn-

LlčtūVte Spbrto Kblrtitelas a- 
plaikė nttb Vytauto Augustan- 
.sta1,' Kūrtb Kūltfllos Rūmų di
rektoriaus, laiškų' su Lietuvos 
Sportinibkų, pareiškiirtų reika
le t'ūTOje spaudoje skelbiamų 
rtėpaiYirttuOtų pri’čkaiŠtų šinrū 
Kolrtitetrti'. PbnrtS Artguslans- 
k& rūšb':

“Šiais metais lankęsi Ame
rikoje sportininkai sužinojo; 
kad kai kurioje Amerikos lie
tuvių spaudoje buvo platina
mi įvairūs prasimanymai ir 
neva jų “užtariliejimai”, su
sirinkę parašė su šiuo raštu 
siunčiamų atsakymų ir visi 
pasirašė'. Persiųsdamas jų pa
sirašytų laiškų, prašau paskel
bti Amerikos lietuvių spau

tu
Tame parėiškimė sakoma. r,rbiėša' artks- 

čiau yra buV^ keičias Afeifikimtj, kad mūsų 
pašto įstaigose dėl tarrtbrtlbjų rteSUžirtirtgii- 
mo dingo arrtėrikoAiški įaSškai', kartu Srt jurt- 
se siunčiamai^ pinigai*. Bet uusikaltėlnd pa
što adnnnistra'cijofe tuoįjhu brtVo susektų at
leiski iš tarnybos ir teisimo nubausti”.

Tai labai gėrai. Tiems Žittrtrtčrtls, kurie 
atidarinėja svetiirtus lAIŠkus ir daV gi p&š*n 
įstaigose, viela, kaip sakėm*, už grrttų, bėt 
ne įstaigoj. Kuo greičiau Lietuva nusikratys 
nesųžiningų Valdininkų; tuo buk ir jai svei
kiau' ir jos santykiams su išeivija.

Iš kitos pusės, patariame t laiškus pi- 
1 nigų liūdėti. Pinigus reikia siųsti perlaido
mis per paštų, bdnkų ar šiaip jau pėr plrti-
gų siuntinio pasalikiirtas agentūras. Adrefe'ūS joje. SportiAinkų laiške trūk- 
afil vrtkų reikia ūŽfrtSyfi Aiškiai it gčtttf už- pūHšo p, ŪŽkiATb, kuris 
liyylY, kad, kaip Lietuvos pašto partišk i Alė yfA užsienio kottiartdi motėje 
sakoma, į gaunamų iš Amerikos korespbA-
deheijų' pašto* administracijai bereiktų krei
pti tiek daug dėmesio. Į amerikiečių laiš
kus to dėmesio būdavo per daug kreipiama, 
dėl to kildavo daug ir liusiskūnd'irnų.

’Oale mvr’riie paprašyti, kad jei kifeno 
laiškai nė|Yas:ekią adVėsato Lietuvoj, prabeš- 
kite apie tai Lietuves konsulatams, artb*1 
mums. Dėl to tylėti nėra ko ir, pagaliau, 
brtsri&lka. Rftbbduft yri’limn ištirti' irt tbo pa
tarnauti pAŠtei, Ai1 ji# liu# Liūftfvos' a*r kito 
krašto.

Belgijoj 1 kurtfgul tenka I,2f0 tikinčių
jų, f^rAncūzijoj ~ 1,061, Anglijoj ——>771, Vo- 
Riėliįbj — 1,192, Olandijoj — apie 1000 (pt'g. 
fcrf. Mhrteau, Le Catholieism'e en Belgi'ūuŪ, 
L?ege 1932), Lietuvoje vienam pastoracija 
dbrbų dfirbančiain kunigui febka apie 2,500 
tikinčrųjcį. Vadinas, lyginant Lietuvų su kaį 
kurittiM Vafcafrų Erttrtfioš krtAŠtefts kunigų 
yra (fvųrtnbai ir net triguba? maž/am Tačiau 
rėikia nčbžinirsti, kad kai kurie iš mūsų 
minėtų kraštų, katių PntortltofjkS, SSftrt kum 
gų skaičių taiį» pat drfr laikė' nepakankamų 
ir dėl to yrą sukūrusi net specialų pašauki
mams į kunigus ugdyti sąjūdį.

gų irt prtabAAgų, kuri labai va
ržė mūsU"blįČsį.

“Ž) ^iWgai, kurie buvo ski
rti bei aukoti Amerikoje šio 
sporto žygio rėmėjų Lietuves 
sportininkams smulkioms iš
laidoms buvt> mūsų pačių ly
giomis pasidalinti. Niekas iš 
mukų ,jų neatėmė ir net’ nė 
viebas iš musų nebuvo įkal
binėjamas juos kokiems nors 
fortdams atiduoti. Pinigų atė-
minėjimo istorijos yra blogos»
valios asmenų padarinys — 
tai taip pat negražus prasi- 
manynias ir šmeižtas.

“3) i&ės visi labai apgai 
i'ėsfttūjame, kad dėl mubis vi
sai nesuprantamų priežasčių,

komi Amerikos Lietuvių Šp3- 
rto Komiteto nariams yra vi
sai be pagrindo.

Amerikos Lietuvių
Sporto Komitetas,

2201, YV. Cermak Road 
Chicago, Illinois

U. S. A. Ministeris 
Jau Išvyko

NFAV YORK. — Lapkričio 
3 d. Ponas Owen J. C. Norem 
sū Ponia, dviem dukrelėm ir 
sūnūriii, pakelyje į Lietuvų 
buvo apsistoję New Yorke Vi
ktorijas viešbutyje. Lapkr. 1 
d. prtnai Norem padarė Lie
tuvos Generaliniam Konsului

sekiojimus Vilniaiis krašte ir 
pasveikino Amerikos lietuvius.

Taupmenos Nuolat 
Auga

KAUKAS. — Lapkričio 2 
d. visose kredito įstaigose tau
pmenos šiemet išbūgė iki 276,- 
700,000 litų,

Dariaus - Giretlo 
Palaikams Mauzoliejus

KAUNAS. — Spalių 30 d. 
Dariaus ir Girėno nubalzarauo 
ti palaikai perkelti į spepcia- 
liai jiems pastatytų mauzolie
jų katalikų kapinėse.

T
c

b

v I
1“žodis Liettfvds SportjninJęų.

“Kai kuri Amerikos liūtū- 
vitį sįYaūda*, ypač 8. Art. rug
sėjo irtėb. 22 d. 223 Ar. “Pil
nis” pradėjo rašyti ičrtdūb- 
cingfiš ūžga.ūliojnrtūs ir šrbčl- 
ŽbrtrtŪ# dalyku# bp;e Čikagos 
Sporto Kftbbletų, vadovus Pū
va gindAnia mūsų sportibin 
kus, Jankiurirts Aibrtrtikbje. •

“Vardan teisybės, kad ne
būtų klaidinama yiftuomčnė, 
mes, žemi bu pįžl rašiusi e ji Lie 
tuvo# rinkftučįj itetyvM!, pa
reiškiame. ■ ’ f r -J
“1) IŠ ftoretando viešbbčio 

persikelti į YMCA viešbutį 
prašėme patysi nes ftorelando
viešbutyje nebuvo treniravi
mosi sąlygų, tio tarpu YMCA Cbkilėliai kerttt Vatoneijų nuo Barcelonos. Siame žemėlapy stambi juosta rodo Ispani 
.imtos buvo vietoje aikštės, , naminio karto linijų. Pastarieji pranešimai škeltya naiijuš nacionalistų laimėjimu# Sara- 
baseinai, net bėgimo takai. Tr goaa srity. Be to, nacionalistai koncentruoja jėgas Ternel srityje, kad atkirtus Valenfcijų

JACA
..

. r ra

.ERityąį

tas sportiška* sąlygas, rhes, 
kaip sportininkai, daugiau ve-

nuo Barrelonos. Štai, kodėl Vojatistų vyriausybė iš Valencijos išsikėlė į BArcelonų. Ten dar 
saugiau ir, blogiausiu aįvėju, galės pabėgti į Prancūziją.

«



Mažųjų Skaitytojų Skyrius
Parašė J. šplllmann’as Vertė P. MIkonytė

MARIJOS VAIKAI
Apysaka iš kaukazy gyvenimo

( T ęsinys)

KUNIGAS IR GALVAŽUDYS

savo žemę, neteksime ir savo 
- Atleisk, Usbanokai, „Rangiosios ttvynės! Jau i. 

pradėjo šis, — kad aš ne kaip taip bekovodami išaudė mūsų
svečias atsilankiau į tavo na
mus. Tvaikas bėga, o mes dar 
šiandien turime nuvykti pak 
niokos^ gentį, nes atėjo iš 
Ozzeto žinia, kad rusų stipri 
apsiginklavusi kuopa nuo Tit- 
liso traukia Kazbeko link. Aš 
galvoju, kad mes juos sumuši
me miško terpeklyje. Bet da
bar turime joti, kiek arkliai 
neš, kad nepasivėlintume. Ar 
tu taip pat trauksi į kovą su 
mumis kartu, stiprusis Usba- 
Įnokai? Kiek vyrų pristatys! iš 
savo junos?

brolius rr sūnus, pagrobė žmo
nas su vaikais. Dabar jie nori 
paskutinį grumstą iš po kojų 
išveržti. Todėl mes turime 
atkeršyti jiems ir visų pra
lietą kraujų ir ašaras ir be- 
gėdžiams plėšikams parodyti, 
kurios esame giminės. Tik pri
siminkite, -kaip gynėmės, kai 
turkai norėjo mus pavergti ir 
primesti mums savo tikėjimą. 
Jų tikėjimas fui netikęs. Bet

Pasaka t
• Vieną kartą per girią važia

vo kunigas. Jį sutiko galvažu
dys ir prašė išklausyti išpa
žinties. Kunigas atsikalbinėjo:

— Aš dabar neturiu stulos. 
Be jos negalima klausyti išpa
žinties, jei nesvarbi priežastis. 
Sveįkas juk galėsi kada nors 
nueiti į bažnyčią.

Galvažudys grasino užmu
šiąs, jeigu neklausys jo išpa
žinties. Kunigas, bijodama^ ne 
tekti gyvybės, atsisėdo ant 
kelmo ir ėmė klausyti išpažin-

— Prieš daug metų aš bu
vau galvažudys, šituo pačiu 
keliu važiavo kunigas ir jis iš
klausė mane išpažinties. Už 
atgailą liepė- laistyti įsmeigtą 
j žemę laadą. Vandenį reikėjo 
nešti burnoje.

Vyskupas atsiminė, kad jis 
tai yra padaręs. Senelis ėmė 
prašytis vėl išpažinties. Vys
kupas atsisėdo ant kelmo Ir ė- 
mė klausyti. Kai senelis pasa
kydavo nuodėmę, tai obuolys 
krisdavo žemėn ir dingdavo. 
Baigiant išpažintį nukrito visi 
obuoliai ir žuvo. Tik du pasi-

— Na, kaip dabar atrodau?
— Tokia, kaip ir kitos, te

besi, tik priilsusi, nuvargusi.

Varlė vis pūtėsi, šniokštė, 
kamavosi. Nustojo pūtusią, tik 
visiškai prisikamavusi, pri
vargusi: su jaučiu nesusilygi
nusi, sprogo besistengdama ir 
— galą gavo...

Iš Rygiškių Jono ‘Pasakėčių'.

RUDUO

ties. Baigdamas žmogžudys iš- ... ... ..... ,, ,
pažinti, paprašė užduoli did- hko medžl0 "rMneje. Vyalra- 
žiaueių atgailų, kad galėtų per! *u0) suPra*°’
visą gyvenimą atgailauti. Ku

KAREIVIO likimas r!
(Lapkr. 11 — Paliaubų Dienos Proga)

Jisai norėjo visados ramiai '
Gyvęti ir skaityti daugel knygų.
Kiekvieną žmogų gerbė, kaip sau lygų,
Visi jam buvo tikri artimai.

Štai netikėtai atlėkė audra 
Negailestingo, barbariško karo:
Ir jam saulutės užtemė giedra,
Ir jį štai su kitais į pulką varo.

Pro jo ausis štai dūzgia plieno kulkos, 
Granatos maišo viską su žeme; 
lr išblaškytas tapo jųjų pulkas 
Pirmam su priešu susirėmime.

Jis matė žmones sumaltus į, dulkes,
Kaip aguonas sutrintas su. piestu.
Ir pats jis jautėsi, kaip koksai mulkis,
Čion atvestas, kad būti užmuštu.

Ar jis pražuvo? Ne! Lahai laimingai 
Dėl jo užsibaigė žiauri kova:
Jam liko dar ranka laikyti knygą 
Ir dar viena akis skalyti ją...

Jonas Knatas.

Baigės rugsėjis. Po orą bailiui 
Voratinkliai draikės be vėjo;. 
Šypsojos saulė, bet jos .s pin- 

dūliai
Tarytum sudiev bekalbėjo.

Klykdamos žąsys ir gervių 
f pulkai

Į pielus padangėmis traukė 
Apdaro žylio nebtekę miškai 
Tik pirmojo šalčio belaukė...
Lygūs sužėlę tamsini vilnimis 
Rugiai lyg kad rūtos žaliuoja', 
Kiek tik apimsi aplink akimis, 
Kaip žaliosios manos liūliuo

ja.I . •
Maironis.

— Kojele, kojele, poneli ma
no!

— O ką tu ten gėrei, oželi 
mano?

— Išrūgėles, paplavėles, po-

senelis
paslėpė kokias dvi nuodėmės. 
Liepė sakyti visus blogus dar
bus, neslėpti nė vienos nuodė
mės. Tik po ilgesnio raginimo 
senelis prisipažino, kad užrau-

todien'lm^Uvmdl ““votiT*ir Kai
tik pasakė tas nuodėmes, ir 
tiedu obuoliai nukritę dingo. 
Tada pasiėmė vyskupas sene
lį su savimi ir parsivežė namo. 
Ten iš vyskupo rankų priėmė 
Švč. Sakramentą ir

nigas jam paskyrė tokią at-
rusų tikėjimas dar labiau ne- gailą. Įsmeigė į žemę jo gum- 
tikęs/ Kaip jie tačiau gali buotą obelinę lazdą, su kurią 

jis.užanušinėdavo žmones. Lie- Tris dešimtis penkis ge-^^j, neišsižadėsime
rai išlavintus ir apginkluotus1. . . i.1...

, . senojo savo tėvų tikėjimo: ti-raatus kanus, — pasididziuo- •
damas atsakė Usbanokas. Vi
si žygiuos, išskyrus ginklų 
kalvį Mahniudą, kuris turės 
pakeisti pagrobtus rusų gink
lus. Bet stinga mums parako !

— Parako gausime tiesiog 
iŠ* pačių rusų, — tarė kuni
gaikštis. — Įsakykite tuojau 
lialnoti arklius. Visi susirinki
te prie Ibo upelio didžiosios 
eglės. — Tardami šiuos so
džius, raiteliai ant puikių žir
gų atsisveikino ir zovada nu
jojo tolynu

Usbanokas tuojau išsitrau
kė pištalietą ir kartą iššovė. 
Paskui pratęsdamas) balsą sa
votiškai sušuko: — Ženklas, 
kari abchazai šaukiami į mūšį. 
— Po valandėlės visi junos 
lūšnelių gyventojai susirinko 
pas vadą priešais gulinčioj 
kalno viršukalnėj. Usbanokas 
prisijuosęs lenktą kardą, ku
rio rankena ir makštis buvo 
gražiai papuoštos, stovėjo ša
lia
žilo
taŲetų ir ilgą durtuvą. Leng
vų ilgu vamzdžiu ir dailia kul
be šautuvą jis buvo pasikabi
nęs per petį. Baisus kirvis 
kabojo prie žirgo balno. Dvi
guba#? šovinynas ant jo krū
tinės buvo pilnas prikimštas 
gilzų, padaryta iš dramblio 
kaulo*. Pamatęs susirinkusius 
savo sūnus ir tarnus, ištrau
kė blizgantį kardą, pažvelgė 
žibančiomis akimis apdink ir 
iškėlęs tarė: j

— Vaikai ir vyrai mano 
junos! Mūšio šauksmas vėl 
suskambėjo mūsų kalnuose. 
Niršta senasis priešas, jis gei
džia mūsų gražių lankų ir nu-

kime didįjį Tha (Dievą), Jė 
zų, sūnų didžiojo Tha, 
Šventąjį kryžių, kurą jis ne-1 
šė, tikime Dievo Motiną, die
viškąją Mariją, lankome kal
nų bažnyčią, kurią muzulmo- 
nai buvot sugriovę. Dievas te
gul nubaudžia juos už tat. 
Mes švenčiam šventes ir lai
komės pasninkų 
sų tikėjimas, )<urio nekeisime 
jokiu kitu: nei turkų, nei rusų.

niu. Vandenį liepė klupsčiam 
nešti burna iš šaltinio ir tol 

ir lazdą lieti, kol nesužaliuos ir 
neims vesti vaisių.

Garbingiausias Svečias

vesti. Visiems buvo įdomu, kas 
ten galėtų būti? Spėliojo Šj, 
spėliojo kitą,, bet nė vienas ne 
galėjo atspėti. Ir štrfi, šeimi
ninkes jau grįžta, už rankos
vesdamas žilą, palinkusią se- neli mano:!

Galvažudys pasiliko girioje 
pildyti atgailos, o kunigas nu
važiavo. Po kiek laiko kunigas 
liko vyskupu. Jam po' daug 
metų pasitaikė vėl važiuoti 
per tą pačią girią ir tuo pačiu 

sklido
skanus obuolių kvapas. Vys-

mirė. Juozas Stankevičius.

Kartą gyveno vargšė našlė, 
laimingai Sunkiai jai tekdavo dirbti,

nutę, apsivilkusią kaimietės 
rūbais. Svečių akys prašvito. 
Senutę namų šeimininkas pa
sodino ant medinės kėdės 
buvo jo mylimoji motina.

J. G

Varle ir Jautis

Varlė, pamačiusi pievoje 
jautį, panoro ir puti su juo 

kūpąs ėmė dairytis ir pamatė susilyginti. Ji buvo pavydi, ne 
labai gražią obelį bu raudonais kantri: tuoj, nieko nelaukda- 

Dėl savo tikėjimo ir tėvynės obuoliais. Liepė vežėjui išlipus ma, ėmė hkėstis, pūstis, pūtuo- 
laisvės turime juos pergalėti (paskinti. Nuostabūs ten buvo

obuoliai. Skinami vis kildavę 
aukštyn ir nesidavė nuskinti.
Sugrįžęs be obuolių vežėjas, 
viską papasakojo vyskupui.
Vyskupas netikėjo jo žo
džiams. Jis pats nuėjo skinti.
Bet ir jam nesidavė skinami 
obuoliai. Tik tuoj pamatė ke
liais ateinantį senelį. Priėjęs bar esu tvirta, kaip padrūtė- 
prie obels, iš burnos išliejo jau, paplotėjau. Ną, ką sakai? 
vandenį. Vyskupas 'ėmė jo Ąr pątvirtėjau?— veikiausia 
klausinėti, ką jis 
Senelis pasakojo:

Tai yra mū- keliu* Ties viena vieta

arba mirti!

— Pergalėjimas arba mir
tis! — pakartojo įkvėpti* ka
riai. Skardaus riksmo garsas 
nuaidėjo paskutiniuose saulės 
spinduliuose. ► *

— Likite sveiki jūs, mano 
vaikai, tarnai ir tarnaitės. Iš
jodamas palieku jus senojo 
Murkos globoje. Jis jus valdys

. P ir tvarkys, kol pats sugrįšiu,riesto, gražiai pažaboto er- XT .. v m_x. 1 .. , (Neverki, mažoji Mara! Tavo
. Dirže jis laikė perą pis- , ,

JVC

motina niekade® neverkdavo, 
kai aš eidavau į šventuosius 
karus. Nesigraudink ir tu, ma
no gerasis Marjubai!

— Ne, tėve, daug su didės 
niu noru eičiau su tavim drau
ge ir užtaisyčiau tau šautuvą.

— Kitą kartą, mano vaike, 
kai paūgėsi. — Tardamas 
šiuos žodžius tėvas prispaudė 
berniuką prie krūtinės ir glos
tydamas šviesius, garbanotus, 
ant veido užkritusius mažosios 
Maros plaukus tylėjo. Jis it 
jaunikaitis sėdėjo balne, ne
žiūrint išsiklaidžiusios rudos 
barzdos ant jo plačios krūti
nės. •

tukusių bandų, kaip lokys sal- Likite BveikiI __ dar kar. 
džių medaus korių, .rau ne sušuko ir šuoliais nujojo 
kartą musų bitelės rūstis yra^pįnn botagais pliauškinančio 
įgilusios, kad iš skausmo ir
įnirtimo staugdami pabėgda
vo. Taip pat ir šiandien tu
rime geluonimis juos sutikti

ir garsiai 
būrio.

klykiančio raitelių

— Būkite sveiki! — šaukė 
ir atsilyginti už pavergtus Tikusieji ir žiūrėjo dar ilgai 
mūsų brolius rytuose ir kilnų ? t°lj,
šeichą Šami.1 ir jo vyrus. Ge 
riau mirti, kaip savo sprandą 
po rusų jungu lenkti! Kokią vo broliukui 
jie turi teisę lįsti į mūsų kal
nus? Jie priklausė mūsų se
neliams, proseneliams. Jie 
priklausys ir mums, kol jie 
stovės. Jei atiduosi mo jiems

kol dingo paskutiniai 
tamsiajame miške.

Tada mažoji Mara tarė sa-

— Marjubai, nno aukštos 
uolos viršūnės mes galime 
juos dar kartą pamatyti.

(Bus daugiau)

ti — norėjo būtinai sutvirtėti.?»» • ’ k
— Žiūrėk, kaimyne, ką, ar 

jau esu sulųę r jaučiu 1 — si- 
tampiusi, privargusi sako ji 

J draugei.

— Ne, širdele, kur tau! — 
atsako draugė. •

— Žiūrėk, žiūrėk, kokia dar

kad sūnus galėtų lankyti mo
kyklą. Sūnus, baigęs mokslą, 
gavo aukštą vietą.

Kartą jis suruošė puotą? 
Susirinkę svečiai pastebėjodu 
keistus daiktus; prie puikiaus 
laikrodžio kabojo paprasta 
lazda, o toliau, tarp minkštų 
brangių baldų* stovėjo sena, 
su aukšta atrama kėdė.

Vienas svečių Neiškentė ir 
pąklausė, ką tie du daiktai 
reiškią. Našlės sūnus atsakė: 
“Kai išėjau iš savo motinos 
namų, nieko daugiau neturė
jau, kaip tik šią lazdą. O ant 
šios štai kėdės atsisėdusi mano 
motina verpdavo dienomis ir 
naktimis, kad uždirbtų skati
ką leisti mane į mokslą”.

OŽELIS

i. /
malūnėly, po-

— O kur tu buvai, oželi ma
no?

— Malūnėly, 
neli mano!

— Ką tu ten dirbai,, oželi 
mano? 1 .

— Maldinau, maldinau, po
neli mano!

— O ką tu maldinai, oželi 
manę?

— Rugius, miežius, žirnius, 
kviečius, poneli mano!

— O kuo tu seikėjai, 
mano? - •

— Rageliu, rageliu, poneli
mano!

— O kuo šlavinėja!, 
'mano?

— Ar tave nemušė, 
mano?

— Musė, mušė, kaip nemu-. 
Tai šė, poneli mano!

— O kas tave mušė, oželi 
mano?

— Pats melninkas, nakabel- 
ninkas, poneli mano!

— Ar tu nebliovei, oželi ma
no?

— Blioviau, blioviau, kaip 
neblioviau, poneli ųiano!

— O kaip tu ten bliėvei, o 
želi mano?

— Me-ee, me-ee, poneli ma- 
n<j>l

oželi
- ' . v.

oželi

Kitas gabaliukas.

— Mamytė, duok man kitą 
gabaliuką cukraus, — šis įkri- 
to.

— Kurt
- J..

—------------ ---------
PRIEŽODŽIAI

.. .Geriau mokėti vieną kalbą 
gerai, nei dešimt paviršuti
nai.

čia darąs, prisispyrusi.
I — Povpilr nipVn

Kai pakviestieji svečiai su-į — Barzdele, barzdele, pone- Kaip po lietaus pasirodo 
sirinko, jis pasakė, kad dar 
vieno trūksta ir nuėjo jo at-

li mano! saulė, taip po nelaimės ląąk
— 0 kuo kilojai, ožeii mano? laimės.
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5OC4AUMIS KLAUSIMAS įtaikyk atmintyje mintį, kad Daugybė yra dalykų, ku
tai pats darbas, kas turi s va- riais galime būti nepatenkinti, 
rbos pasauliui, o ne darbinin- bet nerasim žmogaus, kimi s 
kas. | dirbdamas neklystų.

Nežiūrint-ar Jis šaukia mus
į garbės ar paniekos kelius, Žmogus ir miršti, o vųs nto- 
yra vis vien, jei Jo darbas kuisi, 
yra tuo atliktas. Pasišventusi 

j siela sulies visas mintis apie 
1 save į vienų platinamo Dievo 
karalystės mintį.

nimas yra vienatinis kelias į 
šaunumų, bet aš esu tikras, 
kad j is yra tas kelias. •— Lo-
ngfellow.

Dirhk lig šio ir amžino gy
venimo pasisekimas priklauso 

j nuo tavęs vieno. Ir visgi lai
kykis meilaus nusižeminime, 
kurs .kitiems leidžia statyti 
ant žemo pamato to, kų tu 
pradėjai bei negalėjai u'žbaig-

(l)r. Antano Rakausko referatas, skaityta AJj.R.K.^Fedeumijo*5 36 kongrese)

1891 metais, Gegužės mėn. 15 d., vrnuu- J 
meninės nelygybėj kamuojamai žmonijai už- P 
tekėjo nauja žvaigždė — nauja išsigelbėjimu 4 
viltis. Tų dienų Popiežius Leonas XIII pas- i 
kelbė savo garsiųjų, amžiais minėtinų encikli
kų ''lietum Novarum”. “Ta enciklika’’, saku , 
garsus visuomenė# veikėjas, kunigaikštis A-: 
loyzas Lieiditenstein’as “vra dokumentas, ku
lį mūsų laikų istorikai privalo padėti kaip 
angalvį prieš naujų daliartinių laikų tarpij; j 
nes jis nurodo priešais kelių, kuriuo social
ius klausimas plėtosis, paduoda ne tik geriau
sių, bet ir vienatinį galimų būdų išrišti jam; 
dideliais ruožais, neįsileisdamas į smulkme
nas, vien tik kas yra svarbiausia, pažymėda
mas, iškelia į viršų patį socialinio klausimo 
branduolį, nurodo klaidas, kurių reikia sau
gotis, ir paduoda priemones, kurios reikia i 
vartotiM. (Socialinis klausimas p. 127.)
g Popiežius Pius XJ “Rerum Novarum’’ do
kumentų pavadina Sociali lės Santvarkos 
Matgna'Gbarta. Jo Šventenybė sako: “Mūsų 
vaizdingas Piraitakūnas paėmė iš Evangeli
jos kaip iš gyvo ir .gyvybę duodančio šaltinio 
doktrinas, galinčias, jei neišrišti ant kart, tai 
nors mažiausia sustabdyti mirtinų vidujinę 
kovų, kuri terioja žmonių šeimą. Nebus per
dėta pasakius, kad Ijecąio enciklikos pasitar 
aavtnuts naudingai per dauge.lį metų įrodė 
save esančia Magna Charta, ant kurios re- 
tbiasi galutinai visa Krikščioniškoji veikla 
socialiniuose dalykuose’’. (Quadragessiino A- 
fino p. 13»).

Sulig Bažnyčios mokslo — negalimas y- 
ra daiktas, kad žmonių draugijoje visi būtų 
h'gūe. Prigimtis tai neleidžia pasiekti: žmo
nių esama nelygių gabumais, darbštumu, svei
kata, pajėgomis. Iš čia kaip įtik paeina luomų 
ir turtų įvairumus. (Tai .viauqmeninei nelygy
bei pagydyti receptų, turi Kątalikų.Ęaiįn.yčįos 
eoeialjnis mokslas. Giriasi savo‘receptais ir, 
kiti socialinės nelygybės priešininkai. Jų tar
pe yra ir socialistai. Jie visi reikalauja griež
tai nelygybę panaikinti. Jie tvirtina, kad vi- 
nuoineninė nelygybė esanti visų socialinių ne
laimių ir vargų šaltinis, kad nelygybės pasė
ka yra nuolatinė kova tarp turtuolių ir ibetur- 
Čių. Sulig socialistų mokslo, turtuolių išnau
dojimai dar labiau blogina pavargėlių -būklę, 
tečiaus, esu, tų išnaudojimų pašalinimas be
turčių dabartinės padėties nepagerins, kad 
•čia reikalinga tokia radikali reforma, kurios 
dėka pranyktų pasauly tuvtariMi'ir beturčiai. 
Tuomet visi būtų lygūs; būtų tikras rojus 
ant žemės. - .

Į šį socialistų melagingų mokslų atsako Le
onas XIII, kad, įvedus absoliutinę lygybę, su- 
silauktumėin tik: “didelės visuose sluoksniuo
se maišaties, sunkios nelaisvės ir nepakelia
mos priklausomybės nuo valstybės; būtų pla
čiai atidarytos durys -pavydui, nepasitenkini
mui ir nesantaikai ;pritrūktų uolumui ir ta
lentui akstino, vadinasi, būtų užakęs šaltinis, 
iš kurio turtai plaukia. Pagaliau vietoj išsva
jotos lygybės susilauktumėm visiems lygaus 
nedatekliaus ir lygaus vargo.” 6iuos popie
žiaus žodžius pilniausiai patvirtina Pary žiaus 
•komuna, Prancūzijos teroras, Sovietų Rusijoj 
nuolat besiliejųs kraujas, Meksikos religinė 
belaisvė, Ispanijos brolio prieš brolį kruvina 
•kova. ‘ >

Socialistai tvirtina, kad visiomenrnė nely- 
/ gybė £imdo neapvkkantų ir kovų tarp turtuo-

vuriė

Kuu Ant. M. Karui škia
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AKtV «TDYTOJA1kam žmogau protui ir tiesai, 'fcuup tik yra Viduryje
priešingai. Kaip žmogaus kūno daly. viena Bs8isukunCioje ,. dr0> yra
kita jungiasi tr is to kyla :tam tikti jų sa^rty-' , . t * .
kiai, simetrija vadinami, taip lygiai ir visuo- UO -®^uino V1 ur^’ <,e* 
menei gamtų skyrė, kad tuodu luomu di;au- besyje, Kuriu mes taip hijomės 
giškai sutaptų su viens antra ir viens a'rtram į$jti yra palaiminti reginiai; 
padėtų išlaikyti visuomenėje pusiausvyrų, pjūtis randasi ^kevale uždary- 
Vienas yra būtinai rcikadiug-as ikato-; nei kapi- ta; pelai krinta negyvi, bet. ta
tūlas be darbo, nei darbas be kapitalo negu- maloni gyvybė, kurių vasaros 
Ii Imti ’ ’ •mėnesiui nulipdė palieka mū-

Visuomenės orgu :izmų sudaro kapitalas Į dvona. Žievėje, šiurkščioje 
ir darbas, turtuoliai ir beturčiai. Iškleipus įr giliai suraukšlėtoje, teka 
tarpaaavins, natūralinius j, aaaMiųs darosi,i ,s g nešančios tn- 
tame orgjuuzme maišatis, kurios delei -kvla if . v. _. , , , . .
socialiais klausimas. I ksl<UKIUS žled« kve**1“ aP,al-

Į ątytų — ir Saulės spindulius. 
Socialinis klausimas yjų .bene vienas ^ :Lukgte „^dasi sparnai, ir ne- 

aunkiauaių klausomų. išžiūrėkime, kaip p _ . ų . , aDuk
mėgina išspręsti derliausi — liberalai — *UrtOb dainos, tobulas apuk
Mančesterio! mokyklos sekėjai ir kairiausi — K^8’ V1^ai nenaudingi sparnai, 
socialistai. tk* lukštas nesumuštas ir dai

Liberalai skelbia absoliutinę individo au- nos n^rdžiamosl Viduje dva. 
tonomįjų, kurios siekimų — kuodaugiausiai s^a gyvena; išorinė raidė ne
turtų įsigyti — nei visuomeninės įstaigos nei ru čielybė; tai tiktai kūnas 
.valstybės įstatymai kliudyti neprivalo. Libe- arba kartais pančiai sielų su 
jalų pagrindinis principas yra neribota kon-1 rišanti. Priedangoje už pašau 
kurencija — daryk kaip 4ik nori ir kaip pa- H<) bįąuruW randasi švieso. 
diam patinka. Su aukštosios etikos toisėaus, j , duodančios kiekvienai 
tegul jas bala! Suprantama, kad prie tokios ... A .
socialinės- santvarkos visur įr visuomet didės- nnnklei ZO8 išrisimų — o u 
rids kapitalas laimės, ankščiau ar .vėliau p.uga- lų. regėjin}ų! Enrikas Bur 
lėdąmas kiekvienų savo ‘ mažiau turtingesnį ton. , >
konkurentų, Kapitalas diena iš dienos teiksis ------------------------
į neskaitlingų kapitalistų klasę, tuom pat j, T onhtdčio 8-ta Diena 
kart nuolatos didės darbininkų skaičius. Li-J 
beralų santvarkoj negerbiama dorovinės tai-į “7
singumo ir gailestingumo pareigos. Darbi-! “'Dėl pačių darbų’’. — Čv 
ninkas leidžiama išnaudoti, skaitant jį pap-: J«W>0 XIV, 12. 
rasta darbo mašina Liberalų įstatimdavyątė Į Kiti dainuos tų dainų, pa 
draudė darbininkams jungtis j bet kurios rū-, taisys tų skriaudų, užbaigs 
šies profesines 8ųjungas ir tik dar nėlaliai kų aš pradėjau ir laimės visi 

seniai tas draudimas (tapo nuimtas. Mat libe
ralų manymų, organizuotis, reikštų kėsintis 
ant asmens laisvės.

Socializmas laikosi pozicijos kitame — 
priešingame liberalizmui kraštutinume, reika
laudamas kapitalistinės santvarkos visiško 
nugriovimo. Socialistai skelbia, kad viemati- 
nis ir pagrindinis visuomenės .veiksnys yra 
darbas ir tik jis ešųs tikras gamybos ir tūrio 1 
elementas, suteikiųs daiktams ekonomiškųjų l' 
vertę; vertė gi esanti įkūnytas į daiktų dar
bas, o to daikto mastas esųs laikas, reikalin
gas tam laikui pagaminti. Jei vertė esmė 
būtų tiktai darbas, o jos mastas — tik darbo 

! iigis, tuomet, suprantama, visa kų darbinin- 
• kas pagamintų, jam teisingai priklausytų, nes 
darbas taptų vienatiniu ir išimtinu nuosavy
bės šaltiniu. Tiems gi, kurie veda įmones, tei
kia įrankių, žaliavos ir' pinigo įr tikrumoje 
yra tikri gamintojai, socialistų mokslu nieks 
ar beveik nieko nepriklausytų.
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Kasdięn išskyrus Seredą, 
Sekmadienį susitarus.

-Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
10—12 vąl. ryto. . z

DR. VAlTUSH, OPT.
LIET V VIS

ojnK>Mnriu« Ai4iy akiu 
KPECIAJJKTAS

Suvlrš B0 metu praktikavimo 
Mano OarantaviiuaH

Fal>ngvin« aklų Įtempimą., kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklu aptemimo, nervyotu- 
mo, skaudamą akių kartt), atltaico 
trumparegyste ir tollregjste. priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose ųgzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausiai klai
das. Speclalė atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos nuo 10 iki 8 vai. vak. 
Nedėiioj pagal sutarti.

Daugely atsitikimų akys atital-o- 
moK lie akinių. Kalno- pigios kaip 
pirmiau.

4712 SU. ASHLAND AVĖ.
Phone Boulevard 7589

GYDYTOJAS £R .OHIRUROAS 

4142 Archer Avenue
Qtnso v»l.: 2—4 ir -6—8 J*. M. 
Rez. ofiso vpl.: 10—12 A. M. 

ir 8—0 P. M.
Trečiadieniai* ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.
Tai. CANal 8346

PHYSICIAN and SURGEON
10 N. Broadway, Melrose Pk(
Valandos nuo 10 iki 12 v. dieną ir 

1 iki 4 ir nuo 7—9 v. vakare
Tel. MelrotM Park 660 

Res. 2126 S. 6th Ase., Mayvood Av. 
. Phone Maywood 2413

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W Cermak fooad
•Vai.: 2—4 ir 7—0 vai. vakare 

Ketvertais pagal sutartį
2305 So. Leavltt 

TeL CANal 0402

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI
Ree. 6968 So. Talman Avė. 
Res. Tel. GROvahUl ,0617 
Office TeL HEMIock 4848

Tel. ,Calumet 6974
tOFIBO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakarei išskiriant sek 
madieniua ir trečiadienius

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egsuninuojamoe — akiniai 

pritaikomi

n*T»YTOJAS IR CHIRURGAS ‘
2423 W. Marąuette R5ad
' t Vai. 2—4 ir 7—9 vak.

Ketv. ir Nedeliomis susitarus 
Subatomis Ciceroj 
1446 So. 49«h Ot.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

DANTŲ GYDYTOJAS 
3259 S. Halsted Street

CHICAOO. TLL.
OPTOMETRlSTAS 

1601 So. Ashland Avenue
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12: 

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL OANal 0623

Office Hours 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sundays by Appointment

Tel. CANal 9257
Ree. PROspeet 8669LIETUVIAI ADVOKATAI

PHYSJOLAN and SURGEOM 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedeliomis pagal sutartį.

Offiso Telėf. BOUlevard 7820 
*Namų Telef. PROspeet 1930

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1621 Sa Hatated Street

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro

LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak ttoad
Metropolitan State Bank name 
Vąjąftdos: k«£ttWTfflJo 9 iki 5 
PanedSiid* Semtos if Pėtnyčios • 

vakarais nuo 6 iki 9
- Telefoną* OANal 1175 
Namai: 6459 S. RockweH St. 

Telefonas REPublic 9600

Tel. Office Wentworth 8330 
Rez. Hyde -Paik 3395

TeL CANal 6122

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St. .

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak 
išskyrus seredomis ir subatomis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road

Valandos. 1—55 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPublic 7868

IAI k ŽMETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avenue
VALANDOS:

Panedėlfr Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Pėtnyeio.į nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012 
Bet. TelL Pepublic 5047

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OFISAS IR REZIDENCIJA
2606 West 63rd Street

Chieągo, Illinois 
Tel HEMIock 6111 *

Ofiso Valandos: 2 iki 4 po pietų ir 
7 iki 9 vakare

Trečiadieniais ir šeštadieniais 
pagal sutartį.

Office Phone Res. and Office
PROspeet 1028 2369 S. Leavltt 8t.
Vai- 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

COHTRAGTOR 
2223 W«st 23rd Mace

'Atlieka visokius medžio darbus j 
tdidrfliua ir mažus, už pnoinanuU 
kainą. Apkala namus Šingeliais. 

Į Dedame^ stogus.
Tori 85 įmetus patyrimo.

Teįephone: BOUlevard 2800
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W 63rd St. Chicago

Nedėlioni ir Trečiadieniais
Pagal Sutartį.

LIETUVIS ADVOKATAS 
,4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

, Teįephone: REPublic 9723Tel. CANal 7M4
CHICAGO DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj .pagal sutartį

(Daugiau bus.)
ĮVAIRŪS DAKTARAI GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 .S. Fairfield Avė. 
Tat LAJayette 8016

VALANDOS: x
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais

Tel. Ofiso BOUlovard 6913-14 
Res.: EENwood 5107GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. YARds 0994 

Ret.: TeL PLAza 2400
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Ncd£liomū^nuo^0_2ki<22<ivaL_jli£ną

z * Per pereitus dvidešimts penkius metus Etnil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Del to jie uždirbo reputacija dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... Šiaip užganėdin- 

I tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automebitiu 
1 kurie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vista Pirktis Vartotą AutomeJbilty!

£MIL DENEMARK, Ine.
• • v * • . • » V.

Buick - Cadillac - LaSalle• A . • 7

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
756 West 35th Street

Tel. ofs. REPuhlic 7696 
Melrose Park 620

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Reiidencijos TeL BEVerly 8244

DENTISTAS
2423 West Marąuette Road 

Antrad., ketvirtad. ir penktadieniais 
9-12 v. rytą; 1-5 p,, p.; 6-9 v. v. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL. 

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro 

Šeštadieniais nuo 2 v. iki 9 v. v. 
Sękmadigniftis pagali sutartį.

V«L RANDASI SAVO OPISE 
Prąktikuoja 30 metų

Renmatimas ir širdies Ligos 
jo Specialybė

Valandos 1142 A. M., 2-4, 7-8 P. M. 
Reaideneija 1924 So. 49th CL 

Tet Cicero 3656
Ofisas 4930 West 13th Street

(Cicero, 111.

GYDYTOJAS^IR OBIRURAAB

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.

Reeidencija
8939 Bo. Claremont Ats.

Valandos 9—JO A. M. 
Nedgliomię pagal aptarti-

Chicagos ttstnvjų ir. Kryžiaus li
goninė, kaip ją pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Surgeons, yTa Olass A 
rūšies. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu, 2700 W. 69th St., 
tel. HEMIock 6700.

98. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDrsy 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto» nno 2 iki 4 
vai. po pietų ir nno 7 iki 8:30 v. v.

DENTISTAS
4300 So. Fairfield Avenue

OFISO VALANDOS:
* 10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 

Sekmadieniais ir Trečiadieniais 
Pagal Sutartį.

Naudokitės patarnavimu daktarių, dentistu, advokaty ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų diearaštyje DRAUGE.

J
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Tb-mūdltenls, Mpkh t <L Wft7

i a <vr*

Per kvotimus. Nauju Illinois vai. įstatymu, privačių de
tektyvų agentūrų viršininkai privalo išlaikyti tahi tikru* 
\alstybinius kvotimus. I)au£iaū Abi 75 asAiėhys turėjo pe- 
įeiti kvotimus. AS nloTetiš Irgi vltlnos prWūč9čė dVfekty^ų 
.g'entflrds viršininkė.

B Fedfctad'jos 12 StyF. 
v etKnTi©

Spalių 24 d. įvyko svarbūs' 
Fed. skyr. susirinkimas, kū- 
riarii’e atsilankęs gerb. klėtį, 
kun. H. J. Vaičūnas patiėkė 
daug naudingų patarimų. Sū- 
sirinkūiias buvo skaitlingas, 
tačiau ne visos draugijos At
stovauta. Atstovų nėbuvo iŠ“ 
septynių dT-jų, ,]Miklausah?;U 
Federacijai. Iš aukšto prane
šame, kad sekančiam 12 sky
riaus susiVinkimė tūri daly
vauti visų dr-jų atstovai. Būs 
svarstoma dav g naujų s išma
nymų.

Šiame sus-me priimti laiš
kai :

Labd. centro kvietimas da
lyvauti seime. Aukų paskirta 
$5.00: atstovais išrinkti: P.

Štanislovaitis, Ay Valančius. 
Kitas laiškas Federacijos cėn- 
tro kAs centrfe v'ėrkiama. ViBi 
dirbai ir sutnaAymūi užkirti.

Draugijų atstovai padarė 
aibos ptanešiiūūs:

Šv. AritaAė draugija rengia 
mėtinį bankietu ir pakvietė 
visus dalyvauti.

Visų Šventųjų dr-ja taipgi 
rengia metinį bankietu ir kvie 
tė visus dalyvauti.

Dievo Motinos Sopulingos 
df-ja mėtinį bankietu rengiu 
lapkričio 14 d.

! Labdarių 3 kūqpa rehgia 
vakarų, gruodžio 12 d. Prog
ramų išpildys Maskolaičių dra 
mos ratelis, kurik ne sykį jūu 
yra labdariams patarnavęk.

Šv. Grigaliaus choras ren
gia bažnytinį koncertų 19 d. 
gruodžio.

Šv. Kazimiero Akad. RCmė-

‘eftaf fHstatortfe 1/ gAfranNojahi’e pilną 
feFą stf city tafleir AAffkūtobls trokais

iTIRBIS FUEL OILS
TctcpKon*' GROVEHILL 4424

PEfRAS STIRBIS

• A L r r M f e B 0
RADlū PRČėfrAam IS įtfčflts W.H.Kč. < 1420 »> 

piraiaaiCTBB - iw> re *? rm m «w. 
Penttadtailah — rtae l-Hlft IM 7d» rat. rak. 
SėkšiartėnlalS - Alė ftdt) Ito 9&> M vali

'vi, kitokie pnrėūgamar, gerų būigė Brihm',so kūrimo “Lo- 
halbėtojų- ktriboH. Kartai* pū- pšiuė”. Pianistė E. Pečsrukaitč,
• 'talko taip, kad žinėnės va- klarnetistė K. PoškaitP ir stovi 
karuos mato vienų, o korespoh kimokas M. PetrdSevičins pui- 
dentas visk:} k’taip aprašo, kini akompanavo. Jie sudarb, 
lofcg žinogūa ūVra naudingas lietuvių radio esamblį-, kūri'oj 
virina pats Jaa. nės nieks juo muzikos galima pasiklausyti 
negali pūsiiikcli. Toks žino- šj vakarų iš Ciceros stotiem 
rv» negali P gal dubli vi>ū6- WHFC. 10 vaiande /akare. 
■»#n:ni» <1**6. M lielMudM- fcKfeįgg Hef aviškos radfc

“aR‘ . . ^rdgrarrtbk translihfojbmos pl-
Ijuila, kad t i vioj >ia td- nna<iienja.i'S vai. vakare,

\ii Vyrai, ė'smėrcskū. ^hkta^ehidis 7 vakar}
trus, taip tfSVfttft, neiŠkdsrt. ,r * i;nkkrtm

Aū&D*žAb Valahčiū* “Vakaruškų” p¥ogrartia 9 va- 
----------- - -~ ■ — lūiYdų vrikarč. Kl<usytojtt5

RADIO
SA£f a&ERfr ftkDfo 

ĖMdfcĖTAS

28 d. Bartkietė Federacija 12 Radio klaūsyfojai, kurie ne- 
skyrtttufe Atstovas pttMVėikins klhusc Povilo Šaltimiero pro- 
įiarū’pijhrtuš. . graiii<>< ph-rtia'dTenio vakare;*

Nutarta surengti fcūrsiis tf R) valandos iki 11, ,gaft 
išrinkta’ kohlisijk, kurr, jaustis blogai' dėl to, kad te
tarus su’ klMbtoū, pdskiTŠ va- kb pttsiklaušyti žavingo balsė 
kalūs. ltūTšūoife'y^tnt'gai bus Kėtufvaifės, kuri yra narė Gi- 
gvil’denami Kati Akcijos klau’- kugofe Civic Operos, artistės 
siūtai i¥ ftattdkfckos spaudos Hclėrt Bartush. Daininirtkei 
i tikūlAiy l&ifci pa^itarittiAi su akoiŪpanAvO Lietuvių radio ė- 
Cieėi-os korėspcnderilūis, kad soniblis.
viskas būtų teisingai ir gerai - , ,±
parašyta, d«k«p dabar, kad Pusvdttndi 8108 P*
y.'a;. veik mė- “į’**? Pr»8™™ pMentf
nes) tfie-o rebfirta rašo- Arektonus Johrt
n,a. 0 kai kala Se patys ko- P- EJ**,h* kurl,° isteiKa * 
ri'SĮįondrbtai' rašo tą patį ’da- n,'wl* «B!l JSkb kdloni- 

kiĮ afkaTtdthnUi. pas adr- 4606 & Hbnaitage
kai kubūės khiėspoūd’ėAtus y- ave’
ra jaučiama a. iceriškumo, ir Operps artistė Helen Bar
de! to pra+erJ/nr i^ kas būna tush įspūdingai išpildė Šiirt- 
ūū veikta; pr^lėld/Jama vAka- kaus “Vai varge varge” ir 
■■■ " • . ' - "/ ' ■/ ■ ;■ ~ s=ar stajbbėš”, kaip ft Satpūliaus

Kaip ūkiftiūi ptaplečih. rai- kūrinį “Mylimas kraštas”, 
džių dydį, taip' rnpkstefe iš J^(?kė Fefrūusko, “Geismai ir 
knygų ptapietia gabuūius K-Ltrg^ Sb” ig operos “Sanr- 
zimam darbė. jr Dbliią^*’, Programų

nilrž Lapkr. 5, 1937, 5:30 ry
to. sulaukęs 75 metų amžiaus.

KUo ,W SŽnAlfelu kAlblė. Že- 
rėnų Ū&rap., _ TsįSlų
Amerikoje išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliūdme 
motėrt Kotčlnųr. po tėval.4 Sa- 
palait^, du aūpus; Antaną Jr 
Vladislovu 2 dulttėrtb; Stefai

Supant j* Ir Dolores lr . d«.yg 
kitų giminių. Llelūvoje Brolie
nę', pusbroli lr kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 8834 So. Westem

p*W'otjiv$s jvykp Ailtradięnt 
Lapkr. 9 d. lš Jtop'JČlos 8 vai. 
ryto bus atlydėtąjį J Olntlmd 
Svenč. Pąnęies par. liažnyčlų, 
kurioje įvyk* g^Ū ui ingos pa
maldos už velionio sielų. Po 

.pamaldų bus nulydėtas J SV. 
‘kaži mieto k&pthgi

mrontdiidi kvtefeihme v mūs 
rtmlnea draugus-ges lr pai.vs- 
tamus-mas dalyvauti Siose lai
dotuvėse.

Nuliūdę jiolėrlš, faunai. Pilk-

Lajdotvflu 
fnoiiy Petkui 
0143.

Dlrekt< 
i*. Tėl.

CnMEŠAl
RESTAURANT

ModerniAkiaasm ir Pato- 
RuMiSul V aigTYKiB

BfldjipdifR
7*> W. jl« 9ttt«

savininkas
Tel. Vktory 96^8

PRIHENGKIT KAPĄ ŽIEMA
Du Svarbūs Dalykai:

—Italzckas Motor Sales. DYkAI prlntiųjs Jūsų 
kAftti karbbraloHų lr generatorių ilcniots va- 
žliu-jiiinil. '. ..
—Ir duos 20% nuolaidos kai pirksit lieglcrf.

“U wflt Likę Us 
4030 Areher Avenue Tet. Vfrgftita 1315 m

KONSTANTAS 
VITAKTAS

mirė Lauk r. 5 d.. 193" m.. 
6:55 vai. vale.. sulaulauke! 
pusės amžiaus.

Kilo iš Lietuvos, Telšių 
miesto *

Amerikoje išgyveno 24 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime 
getii'rlits seseris: Petronei# lV 
SvdgerJ Antanu PriribĮtŪriię. 
Stanislavu Ir švdgerj PrdiielS- 
kų Balčiūng, Šonhia 1? Jjv’d- 
gerj dr. Jos. Kelia. Elenų li* 
švogerj Kazimiera Zaiirį, d8- 
dę Walter PobEoiykiilkJ ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotai, LacHū'ū't- 
čiaus koplyčioje, 2314 West 
2S.rd jPlacc.

Laidotuvės Jvyks Aptradle- 
nj, Labkričip 9 4., 19 37 iii
tš koplyčios 8:30 vai nfto bĮus 
atlydėtas J Aušroti Vartų Svėįič. 
Panelės parap. baSnvČla ku
rioje Jvyks gedulingos pamal
dos už Velionio siela. Pd ptu- 
maldų bus nulydėtai J SV. Ka
zimiero kapines.

NuoSlrdSlaJ JtvleČlaYne Visus 
gimines, draugus-ges lr pa- 
žystamus-mas dalyvauti Slobe- 
laldotuvėse. 1

Laidotuvių: dlrektortus L»- 
ChaWicz tr Sūnai. Tėl. CANal

Urba Ftowėr ShopJpfc 
4180 Afctief Avėn«e
GKUs Myūntienls — Vest u vėmė —- • 'V0 *•**tsanKtctATna *— uaiaoiu vcitli — 

fapuotiniuinis.

PADEKONĖ

ANTANAS KASPARAVričtA
kutis jūiirė spalio 30 d. ir tapė palaidotas lApkr. 4 d., 
o dabar ilsisi Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs 
ir negalėdamas atidėkoti tiems, kūrie suteikė jam pas
kutinį phtarAa virti ų ir palydėjo jį į tų neišvengiamų 
amžinybės vietų.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišaliriimų iš 
'hiūsų tarpo’ dėkdjaib'ė mūsų dvasiškam tėvui kiiA. 
kleb. A. Skripkoj, kuris pasakė pritaikinta pamokslų, 
dėkėjamė kun. M. SvarHiri ir kūn. Yuškai, kūrie at
laikė įspūdingas pamaldas už jo sielų. Dėkojame Šv. 
KazimierP parap. Chicago’ Heights, klebonui kon. A. 
Mąrtinkui, už at’aikymų pamaldų kapinėse.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams taipgi gė
lių nešėjams. Dėkojame grah. J. F. Bndėikiūi, kūTis 
sAvd’ gėbu ii* mandagu patarnavimu garbingai nuly
dėjo jį j amžinybės vietų, o mums palengvino per- 
Ręsti nuliūdimų ir rūpesčius. Dėkojame grabhėšiams 
ir vršiėrū's, kurie paguodė nrus mūsų nuliūdimo va
landoje ir pagalios,- dėkojame visiems pažystamierfis 
ir kaimynams, kurie dalyvavo laidotuvėse^ o tau An- 
tAnai1, mūsų my iūias vyre ir tėveli, lai Dievas sutei
kia amžinųjįį atilsį.

Nu iūdę lieka: Kasparavičių šeimyna

LAIDOTUVII blREKTORltŠ

BBNIAVRA IB MMIAU8IA LAIDOJIMO ĮSTAIOA

AMBULANCE
&1ENĄ (R NAKTJ

V» Telefone YARDS 1741-1742 
4305-07 So. Hendftagė Ate.
<447 SouOi Fairfleld Avenue

ja. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

GARY, ntD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnavimas Moteris patarnauja 
Fkbni 9000 620 W. 15th Ave.

Išdirbėjai aukštesnės rūšies 
paminklų lr grabnamių

Didžiausia paminklų dlrbtuVi 
Chicagoj

Suvirš 80 metų prityrimo

Pirkite tiesiai lš dirbtuvės lr 
taupykite pinigus

lies atlikome darbą, daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

AVENUE
AKT! GRAND AVK.

Telefonas 
SEEIey 610

CHICAGO, ILL.

NARIAI CHIC 
Laidotuvių

uiitthiy
mintimii

AHBULAHCE
DYKAI

irių asociacijos 

patarnavimaAJ
DIENĄ IR NAKTĮ
®S%Savl'?^ I-

3354 Bū. HAlsted St: 
PtonA fiODlevard 4089

LacMa ir Suiai I
IT4 Wė&t 23rd Place 
Hoūe CANA1 2515 
tyrius 42-44 E. 108 St 
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VIETINES ŽINIOS L6. Taip lyėkų dvylikos metų dukrelei 
i raėne- Valerijai. Operacija gerai pa- 
ujų na- vyko. Linkėtina Valerijai greit 
progom pasveikti. ,

nejąiro- Veličkai gyvena Marųuette 

Parko apylinkėj. Jis yra biz-
Koresp. j nerius ekspresraanas, arba 
- | baldų ir kitokių visokių daik

tų perkraustytojas. Rap.

ITALIJOJE DUONAI VAR 
TOJAMI KORNŲ MILTAISPORTAS

Manant Matyti sau naują narna 
ar pertąiayti šen#, pajaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnllder, 

8738 So. Maplevood Ava., 
Telefonas PBOspect 1188.

šeštadienio Futbolo 
Rezultatai:

pata prisirašė prie WS sky
riaus. Džiaugiamės turėdami 
klebonų narių tarpe. Kun. A.
Baltutis visuomet ne vien žo
džiais, bet darbu ir auka pri
sideda. Ir daugiau narių iši
rais šiame susirinkime, kas 
rodo, jog skyrius gyvuoja ir 
auga.

Vienas svarbesnių susirin
kimo nutarimų buvo — iš nn- 

daug naudingų patarimų ir kUo pradėt ruoštis tinkamam 'maus apendicito aperacijų Ve

B WS Susirinkimo

Pittsburgh, 21; Notre Dame, 6. ] 
Michigan, 13; Chieago, 12. 
Illinois, 6;, Nortbwestem, 0. 
Indiana, 10; Ohio State, 0. 1
Minnesota, 35; lowa, 10. 1
Nebraska, 13; Kansas, 13. ']

i Oklalioma, 33; Towa State, 7. 
Kansas State, 20; Washbum 7 ; 
St. Louis, 14; Missouri, 7. 
Yale, 19; Brown, 0.
Fordham, 21; Purdue, 3. 
Arcny, 7; Harvard, 6. 
Dartrnouth, 33; Princeton, 9. 
Navy, 13; Columbia, (į. 
Maųhattan, 7; Detroit, 0.
New York U., 13; Lehigh, 0.

, Holy Cross, 12; Colgate, 7. 
Villanova, 25; Marųuette, 7. 
Camegie Tech, 6; Duųuesne, 0 
Svracuse, 27; Wiestern Res., G 
Penn State, 7; Pennsylvania, 0 
Michigan State, 13; Temple, G į 
Alabama, 9; Tulane, 6.
Duke, 67; Wake Forest, 0. 
Vanderbilt^ 41; Sewanee, 0.

’ Rice, 26; Arkansas, 20.
Texas, 9; Bavlor, G.
Florida, 6; George, 0. 
Centenary, 10; Texas Christ., 9 
Texas A. and M., 14; Southern 

t Methodist, 0.
. Stanford, 7; So. California, 6.
, California, 0; Washington, 0.

Oregon, 10; Washington St., 6 
1 Sanfa Clara, 25; San Josė 

State, 2.
r Colorado, 17; (Jtah, 7.

De P&ul, 31; Wichita, 7. 
Xaviėr, 19; Creigbton, 0.
C. C. N. Y., 7; St. Joseph’s, 0. 
Conn. State, 13; Rbode Is., 7. 
Northeastem 12; Springfield 6.

' Boston College, 27; Western 
!. Maryland College, 0. 

jCatholic.U., 21; W. ,Va. Wes-

IEfiKAU F AI MOS LIETUVOJE

Joniškiečiuose arba 8kaisg1riečluose 
arba namo Joniškiečiuose. Mainysiu 
ant Chicagos namo.

Kreipkitės 1
J. KI.IAZAS,

#943 fkx Maplcw<»od Avė., 
Chieago, Illinois

Lankiame Misijų

PADAVIMUI NAMAS

Dviejų aukltų mūrinis namas, atti
ks*, vonios, uždaryti porėtai, dviejų 
karų garaxlilua. Kaina 14.900. Ne
parduosiu agentui. Savininkas: 2853 
So. Ch ristis na Avė. -(pirmiau buvo 
Tumer Avė.).

Negerų žmogų pergalėli no 
rėoamas, mokykis kantrybės.

Sumanus žmogus lieka tur
tingu, kad ir daug gėrybių 
netektų.

PARDAVIMUI DUONA

Vienos dienos senumo duona ir py
ragai pardavimai už puse kainos. 
Didelis pasirinkimas. Atdara vaka
rais.

4224 West. Roosevelt Road Ir 
1528 So. Kėdelė Avė.3417-21 So. Halsted St

Tel. Blvd. 7010 PAIEBKAU BROMO

FaieAkau savo brolio IGNO LAKS
TUČIO, kuris paeina Ift Lietuvos, 
Alytaus apskričio, Butrimonių vals
čiaus. Oretkonlų kaimo. DaugtMoLi 
gyveno Scranton, Pa. Buvęs H-ri
nkos kareivis pareitam kare. 
lau Jo paties atsišaukti, arba 
žino kur -Jis yra. praAau prantaH 
Turiu labai svarbų reikalą su ]■ 
Kas pirmiausia praneš apie j), ar
Jisai gyvas ar miręs, gaut |20.00
dovanų.

Rašykit arba atsišaukit 1
ALEX LAKSTUTIS

71 8chool Street 
Thotnpsonvllle. Conn.

— 80 Proof — ąSSBK
u<ri

lillb. Gerkit Lietu M11Iį|81|B

\Gkn Kiupiukjj -ii

kurkta arbata piiAa-
linsit slogas.
Mes parduodam tik ĮKįį8ig85| 
į' tavernas. Ten irRg^HEBH 
reikalaukit. MWĮĮįBwBb
J kitus miestus ta IĮSH&HSH 
Vernams lininius j»j» 
siunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

mūsų labelį

INTERNATIONAL
Wine & Liquor Co.
FRANK VIZGARD, Sav. 

4611 So. Ashland Avė. 
Pitone Boulevard 0470

CHICAGO, ILL.

PARDAVIMU BUČERNČ
Parsiduoda bučernė Ir grocernė. su 
elektrlklnlu šaldytuvu ir mėsai plau- 
styti mašina. Parduosiu arba tšren- 
d uosiu. Pardavimo priežastj patir
site ant vietos.

MRS. DVDO.
150 E. Kenslngton Avė. 

Tel. P u 11 man 1411.
PARDAVIMUI TAVERNAS

Į Narnas Ir taverno blsnls. su sale, ku- 
į rių galima lšrenduoti dėl visokių pa
rengimų. Naujai išdekoruota, šilto 
vandens šiluma. Randasi lietuvių 
apielinkėje. Atsišaukit J

MOONLIOHHT TAVERN 
1820 West 46th Street 
 Chicago, llltnol833? PADAVIMUI STAKLESCOAL

Anglys/IŠKOS SPALVUOTOS
pLotkelss
is Kalėdų vaizdais, lietuviškais ir lotyniškais 

užrašais, sekančiomis spalvomis — baltos, 
tos, gelsvos, melsvos, (ij šiito vos, yra kepa
lų Vienuolyne- v
mais Teikia kreiptis adresu -*-*

BROLIS VLADAS

"It STKltO* Pardavlrnul staklės audimui, su vi 
sais įrankiais. Duosiu pilnas Infor 
maci Jas apie vartojimą. Atsišaukite 

lt 116 So. 8pauldlng Avenue
^_^Telet2nas_Cetorcre3t_293_3___

ILLINOIS
ANGLYS

Lump .....................$6-0(
Mine Run ............... 5-7J

...................... 6 0(
Nut ........................... 60(
Screenings (Indiana) 5 (X

PIRKIT DABAR1! KAINOS 
GREITAI KYLA

PRISTATYMAS MIEOTK IR 
r- PKIEklMlOSK

r- f
PARDAVIMUI NAMAS

Vieno aukšto namas sn krautuve. 4 
kambariai užpakaly, Slflo vandens ši
luma, 2 karų garadžius, kaina 14,800, 
vertas du kart tiek.

2443 West 71st 8t.. arti Artesian 
Chicago, Illinois

**'»»*«

co***01*.
PLATINKITE “DRAUGĄ

jgjgįj?
DĖMESIUI Tel CANal 1090

LEO CERNET
CONTRACTOR 

Brick and Cement Work
Darome Taek poirfting ir taisome 

kaminas.
1901 W. Cermak Road Chicago

ZENITO 99232 —Ameri
can and Forslųn Broad- 
easts. 12* Spsaksr. 
"Bohot" DlaL Elsctrle

Chicagos Sveikatos departmentas neseniai pradėjo kovų 
panaikinti veneriškas ligas. Dr. Louis Schmidt paskelbė, 
kad bus spaudinama 900,(XX) aplikacijų kraujo ištyrimui, kad 
patyrus ar žmogus turi veperiškų ligų ar ne.

5,000 Chicagos gydytojų prižadėjo egzaminuoti dykai.
Kortelėj randasi prašymas daktarui, paimti kraujo pavyz

dį ir pasiųsti į Public Health Laboratorijų, ištyrinėjimui. 
Jei laboratorija, ras kraujų nesveika, praneė gydytojui.
. Žmonės, kurie turi veneriškų ligų imepajėgia užmokėti 
už gydymų, bus gydomi dykai.

Nuheškite šių kortelę pap savo gydytojų. Kortelę gali 
vartoti visi šeimvnos nariai.

Kunigai ir Vargonininkai 
DEL KALĖDŲ PLOTKŲ
Atsišaukite arba rašykite:

ALICE CERKAUSKI
5230 S. Marshfield Avė.Tais Controls. AcoasOe 

Adaptar. (540-14400 K.CL 
42 ta-Mųh. Couplsta wtth

s ura m
MATYKITE J| ŠIANDIENI

HEALTH-MOR
VAOUUM-CLEANER 

ATLIEKA 13 DARBU8
Išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakes

Reikia tik pašaukti CEN t rai 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelia# rainutes išaiškins HEALTH- 
MOR magikų. .Šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabasb Avė., Chicago. j

CHICAGO SYPHILIS CONTROL PROGRAMsemto asm chab
BS23I — Amarleaa 

Forsšųn BroaA 
cista. 9* Spsaksr.
Contlanona Typs 
Tena Control. Fsr-

ZENITO ARM CHAIR 
SR239 — Aaasrlcaa 
lrsadcasts, 8* 
Spsaksr. 040-1,792 
ICJ. 21 ta. kiųh. *

REUUEST TO PHVSICIAN FOR A FREE BIAJOD TĘST
Picose send a speclmen from the bearer to the Bure&u 

Laboratories, Chicago TtoarA Of Health for a free syphllta 
tęst Ha understands that ha ta to return tp,your offlce for 
the result of ths tęst

The co-operatlon Of Chicago physielana, who have of- 
fered thelr Service in toJcing specimens for free tęst as thelr 
rontrlbutlon to tho syphllls control program, ta greatly ap- 
preclatad by;

THE IIJjINOIR Rf ATE DEPARTMENT OF HEALTH,
THE CHICAGO HOARD OF HEAI/TH.

THE UNITED KTATM PUBLIC HEALTH SERVICE

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ3417 So. Halsted St 
Tel. BOUlevard 7010

Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUKL OIL RAFINIRTKOTOJO ŠIOJ 

z TERITORIJOJ

BUDRIKO NAUJA RAKANDŲ KRAUTUVfi
3409-11 So. Halsted Str. >

VISOS GERIAUSIOS RADIOS IŠKRAUTOS BUDRIKO 
KRAUTUVĖJE — DIDELE NUOLAIDA DUODAMA 
U2 JŪSŲ SENĄ RADIO

- Tel. CANal 9585

WEST SIDE VIEŠBUTIS

FjSjHiB KAMBARIAI RENDON. DIENAI 

AR SAVAITEI

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME Pn,N5 MTF.RĄ 
SU CITY 8EAI.ER AP2ICRATAIR, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA AIJKJAU8 PEČIAMS SAUKITE 
CANal 2020

TRIANGLE OIL COMPANY
2430 West 26th St., Chicago, III.

SAI.R ItKNItON I>ftT, VISU l'AIIKNGIMV
VESELfiMS, ŠOKIAMS. BALIAMS 

Waltcr Moftaa, eav. VIRTUVft. IR SIDABRINIAI INDAI DYKAI

2439 So. Leavitt Street Chicago, III.

KLAUSYKITE GRASAUS RADIO PROGRAMO nettlloje M rtotlcs WOFL 
Rndrlko Orkcara tr choras. Laikas kaip 7:30 Ud 8 vnlamlg vakare.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So Pocahontas Mine Run — Tonas $7.40 
Stamblosperkant 5-kis Tonus ar daugiau.Avenue - Tel. REPublic 8402

-♦LONG DISTANCE>

AMERICA S MOST COPIED RADIO . . dGA/N a ylap .4

X- iiSian:

’*.■r1 • ♦t' S >


